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ТАУАРЛАРҒА АРНАЛҒАН ІЛЕСПЕ ЖҮКҚҰЖАТТАР МЕН 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ШОТ-ФАКТУРАЛАРДЫ РЕСІМДЕУ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Ғылыми мақалада жаһандану жағдайында Қазақстан экономикасын дамыту үшін тауарларға ілеспе 
жүкқұжаттарға көшудің маңыздылығы мен перспективалары қарастырылған. Жүргізілген зерттеулер 
нəтижесінде сапаны арттыру үшін қателіктерге жол бермеу мақсатында ТІЖ енгізу процесін əдісте-
мелік сүйемелдеу қажеттілігі негізделді. Бұл мақала Қазақстан Республикасының заңнамасындағы 
өзгерістерді зерттеуге арналған. Жұмыста тауарларға ілеспе жүкқұжаттарға, олардың мақсатына, 
міндеттеріне, кезеңдеріне қатысты пилоттық жобалар талданады. Мақалада ТІЖ жəне ЭШФ жазып 
беру тəртібі, төлеушілер, сондай-ақ ТІЖ ресімделетін тауарлардың тізбесі егжей-тегжейлі қарасты-
рылған. ТІЖ бойынша пилоттық жобаның артықшылықтары мен кемшіліктері атап өтілді, бұл ретте 
осы электрондық құжатты жасаудың негізгі мақсатына баса назар аударылады. Жұмыста ТІЖ-ге 
көшудің сөзсіздігі көрсетілген, бірақ бұл ауысу жоғары деңгейде материалдық-техникалық, норма-
тивтік-құқықтық, əдістемелік базамен қатар жүретін сауатты, кезең-кезеңмен болуы керек. Шынында 
да, өзінің электронды формасына қарамастан, ТІЖ толыққанды бастапқы бухгалтерлік құжат ретінде 
танылады жəне тауарға ілеспе құжаттар пакетінің құрамына кіреді. Бұдан əрі ТІЖ тауарларды ЕАЭО-ға 
мүше мемлекеттердің аумағынан əкелу кезінде жасалатын жүкқұжат пен тауарларды əкелу жəне 
жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті алмастырады. Зерттеу əдістері ретінде талдау, 
синтез, дедукция жəне т.б. қолданылған. 

Кілт сөздер: тауарларға арналған ілеспе жүкқұжат, электронды қолтаңба, Еуразиялық экономи-
калық одақ, электрондық шот-фактура, салықтық есеп, Виртуалды қойма, пилоттық жоба, сату салығы, 
құжат айналымын цифрландыру, Алып қоюлар тізбесі.

Ключевые слова: сопроводительная накладная на товары, электронная подпись, Евразийский эко-
номический союз, электронный счет-фактура, налоговый учет, Виртуальный склад, пилотный проект, 
налог с продаж, оцифровка документооборота, Перечень изъятий.

Keywords: accompanying invoice for goods, electronic signature, Eurasian Economic Union, electronic 
invoice, tax accounting, virtual warehouse, pilot project, sales tax, digitization of document fl ow, list of 
withdrawals.

JEL classifi cation: H 25; M 40 

Кіріспе. Қазақстан Республикасының 
Сыртқы сауда ұйымына қосылуы кезінде қа-
былданған Еуразиялық экономикалық одағы-
ның елдері алдындағы міндеттемелер шең-
берінде тауарларды қадағалаудың ұлттық жүйе-
сі құрылды, онда тауарлар Қазақстан аумағы-
на əкелінген кезден бастап ТІЖ қолдана оты-
рып, оны бөлшек саудада өткізуге дейін са-
лық салу мақсатында қадағаланатын болады. 

ТІЖ енгізілуімен құжат айналымын оңтайлан-
дыру жəне цифрландыру жүргізілуде. "Кеден 
жəне салық жүйелерін интеграциялау" Ұлт 
Жоспарының 39-қадамына сəйкес импортта-
ушы Қазақстан аумағына тауарды əкелген сəт-
тен бастап оны өткізгенге дейін салық салу 
мақсатында қадағаланатын болады.

Тауарларға ілеспе жүкқұжат – бұл Салық 
кодексінде белгіленген жағдайларда, тəртіппен, 
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нысанда жəне мерзімде электрондық нысанда 
ресімделетін құжат [1].

ТІЖ енгізуге біртіндеп көшу мақсатында 
2021 жылдың басынан бастап ТІЖ ресімдеу 
бойынша пилоттық жоба іске қосылды, оған 
бастапқы кезеңде неғұрлым дайындалған салық 
төлеушілер (Акцизделетін өнімдер, "Виртуалды 
қойманы" пайдаланушылар) қосылған. ТІЖ 
электрондық шот-фактуралардың ақпараттық 
жүйесінің "Виртуалды қойма" модулі арқылы 
нысан бойынша мемлекеттік немесе орыс тіл-
дерінде ресімделеді. ТІЖ "Электрондық құжат 
жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 
ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңында айқын-
далған тəртіппен электрондық цифрлық қолтаң-
бамен қол қойылады. Зерттеудің мақсаты – эко-
номикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
ТІЖ енгізу қажеттілігін, сондай-ақ тауарлардың 
орын ауыстыруының ашықтығын жəне бақы-
лануын көрсету. Зерттеудің міндеттері: ТІЖ-ге 
көшудің алғышарттарын анықтау, ТІЖ ресім-
деу үдерісінің кезеңдерін айқындау жəне осы 
процеске қатысушылардың өзара іс-қимылын 
көрсету. Ақпараттық база ретінде ҚР норма-
тивтік-құқықтық актілері мен пилоттық жобалар. 

Əдебиеттік шолу. Электрондық құжат ай-
налымы практикасына келу тауарлық жүкқұ-
жаттарды ресімдеу тəртібіне де əсер етті, бұл 
сауда-саттықтың өзара іс-қимылын айтарлықтай 
жеңілдетеді. Тауарларға ілеспе жүкқұжаттардың 
мазмұны ҚР Салық кодексінде тұжырымдал-
ған [2-5]. жұмыстарда тауарларға ілеспе жүкқұ-
жаттар тауарлардың импорт сəтінен бастап 
бөлшек саудаға немесе экспортқа дейінгі орын 
ауыстыруының ашықтығын қамтамасыз етудің 
жəне толассыз бақылаудың негізгі факторы 
болып табылады жəне көлеңкелі тауар айналы-
мының жолын кесуге бағытталған шара болып 
табылады, өйткені жалған жүк алушыларға, 
банкроттарға жəне таратылған компанияларға 
құжаттарды ресімдеу, сондай-ақ тауарсыз мə-
мілелерді ресімдеу мүмкіндігі жоққа шыға-
рылады. Тауарларға ілеспе жүкқұжаттар ұғы-
мын келесі анықтаманы беруге болады: "элек-
трондық шоттар ақпараттық жүйесінде элек-
тронды түрде ресімделетін тауарға ілеспе құ-
жат". Қазіргі уақытта тауарларға ілеспе жүк-
құжаттармен жұмыс келесі нормативтік құ-
қықтық актілермен регламенттеледі: ҚР Са-
лық кодексімен (ҚР СК 176 бабы), ТІЖ бой-

ынша пилоттың қағидаларымен (Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2020 жыл-
ғы 16 қарашадағы №1104 "Тауарларға жəне 
олардың құжат айналымына ілеспе жүкқұ-
жаттарды ресімдеу жөніндегі пилоттық жоба-
ны іске асыру қағидалары мен мерзімдері" 
бұйрығы) [2], ТІЖ ресімдеу қағидаларымен 
("Тауарларға жəне олардың құжат айналымына 
ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу жөніндегі, 
сондай-ақ тауарларға жəне олардың құжат ай-
налымына ілеспе жүкқұжаттарын ресімдеу 
қағидаларын бекіту туралы") [3]. ТІЖ пилоттық 
жобада – мен жұмыс істейтін салық төлеушілер 
үшін ТІЖ бойынша пилоттық қағидаларының 
ережелерін қолдану қажет. Құжатты міндетті 
түрде жазып беруге көшкен салық төлеушілер 
1424 бұйрығын жұмыста пайдаланады. 

Қарастырылып отырған мəселе бойынша 
əдебиеттерге шолу жасай отырып, көптеген ше-
шілмеген мəселелер мен қайшылықтар бар деп 
айтуға болады [6-9]. Мысалы, ТІЖ қажет деп са-
найтындар бар жəне олар салық төлеуші мен 
мемлекет үшін пайдалы жəне бірден өтуге қол-
данып отыр. Басқалары дайындық кезеңі қажет 
деп санайды, үлкен жұмыс жасау керек (еңбек, 
материалдық шығындар бойынша). Үшіншілер-
ге ТІЖ енгізудің мақсаты анық емес. Олар қо-
сымша жүктемені енгізуді қолдамайды жəне 
ТІЖ қажеттілігін көрмейді. Сондықтан цифр-
лық ресімдеу мен электрондық құжат айналымы-
на маңызды өтуді іске асыру үшін салықтық есеп-
ке алу, экономика, технологиялар жəне басқа да 
саласында зерттеулер жүргізу, ғылыми негізделген 
шешімдер қабылдау қажет [10-12].  

Негізгі бөлім (талдау, нəтижелер, талқылау). 
Тауарларға ілеспе жүкқұжаттардың болмауы –
тақырыптық тексеруді тағайындау үшін кри-
терийі. ҚР Қаржы министрлігінің 2021 жылғы 14 
сəуірдегі №338 бұйрығымен тақырыптық жəне 
қарсы тексерулерді тағайындау жəне ҚР Қар-
жы министрлігінің 2018 жылғы 15 ақпандағы 
№197 бұйрығымен бекітілген хронометраждық 
зерттеп-тексеру жүргізу туралы шешім шығару 
қағидаларына өзгерістер енгізілді, оған сəйкес 
тақырыптық тексерулерді мемлекеттік кірістер 
органы тауарларға ілеспе жүкқұжаттардың бо-
луы жəне тауарлардың атауының, санының 
(көлемінің) тауарларға ілеспе жүкқұжаттарда 
көрсетілген мəліметтерге сəйкестігі келесі мə-
селесі бойынша тағайындайтын болады:
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 - Қазақстан Республикасының аумағы бой-

ынша, оның ішінде Еуразиялық эконо-микалық 
одаққа мүше мемлекеттер арасында халықара-
лық автомобиль тасымалдары жүзеге асыры-
латын тауарларды өткізу, өткізу жəне (немесе) 
тиеп-жөнелту кезінде;

 - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
емес мемлекеттердің жəне Еуразиялық эко-
номикалық одаққа мүше мемлекеттердің ау-
мағынан ҚР аумағына тауарларды əкелу кезінде;

 - Қазақстан Республикасының аумағынан 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше емес 
мемлекеттердің жəне Еуразиялық экономика-
лық одаққа мүше мемлекеттердің аумағына 
тауарларды əкету кезінде.

Əрі қарай, сатылған тауарлар, шығындар, 
қызметтер бойынша шегерімдерді қарасты-
рыңыз. ҚР Салық кодексінің 242-бабына сəй-
кес, Салық кодексінің 412-бабы 1-тармағының 
8-тармақшасында көрсетілген тұлғалардан та-
уарлар, шығыстар, көрсетілетін қызметтер бой-
ынша оларды сатып алу кезінде шегерімдер, 
мыналарды қоспағанда, электрондық нысанда 
шот-фактура болған кезде жүргізіледі:

 - салық кодексінің 412-бабы 13-тармағы-
ның 4), 5) жəне 6) тармақшаларында көзделген 
жағдайларда;

 - бейрезиденттен жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу бойынша шығыстар;

 - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің аумағынан ҚР аумағына əке-
лінген тауарлар;

 - Еуразиялық экономикалық одақтың ке-
ден заңнамасына жəне (немесе) Қазақстан Рес-
публикасының кеден заңына сəйкес деклара-
циялауға жататын, ЕЭО-қа мүше мемлекет-
тердің аумағына əкелінген тауарлар.

ТІЖ-мен жұмыс көптеген процестерден 
тұрады: сатушымен көшірме жасау, растау, не-
месе сатып алушымен құжатты қабылдамау, 
ТІЖ деректері бойынша ЭШФ жазып беру. 
Ал егер сатып алушы тауарды қайтаруды шеш-
се, онда бұл ТІЖ жəне қосымша ЭШФ ресімдеу. 
Тауарларды импорттау кезінде құжаттар тізбе-
гі одан да күрделі. Алдымен импорттаушыға 
импортқа бастапқы ТІЖ ресімдеу, оны растау, 
328.00 Сен тапсыру, содан кейін ТІЖ мен 328.00 
салық есептілігінің нысаны (СЕН) арасындағы 
деректерді салыстыруды орындау қажет.

№1104 пилоттың бұйрығымен 2021 жылғы 

1 қазаннан бастап пилотқа қосымша кіретіні 
анықталды: 

1. Алып қоюлар тізбесіндегі тауарлар; 
2. Міндетті таңбалауға жататын тауарлар.
2015 жылғы 12 қазанда Қазақстан Рес-

публикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына 
(ДСҰ) кіруі туралы хаттама ратификацияланды, 
2015 жылғы желтоқсанда Қазақстан ДСҰ-ның 
толық құқылы мүшесі болды. Қазақстанның 
ДСҰ – ға кіру шарттарының бірі ДСҰ жағдай-
ында əкелу мөлшерлемесі Еуразиялық экономи-
калық одақтың Бірыңғай кедендік тарифі (БКТ) 
шеңберіндегі қолданыстағы кедендік баждардан 
төмен бірқатар тауар позициялары – Алып қою-
лар тізбесі бойынша тарифтік міндеттемелер 
болып табылады. Тарифтік преференциялар 
3877 тауар позициясы бойынша қабылданды, 
2016 жылы преференциялар тізімнің бір бөлі-
гіне ғана қолданылды – 1347 тауар позициясы.

«Таңбалауға жататын тауарлар тізбесін 
айқындау туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2020 жылғы 10 қыркүйектегі №568 
бұйрығымен ЕЭО Сыртқы экономикалық қыз-
метінің тауар номенклатурасының кодтарына 
сəйкес тауарлар санаттары бойынша ҚР ау-
мағында тауарларды таңбалауды енгізу мерзім-
дері белгіленді [4]. 

Соңғы өзгерістерге сəйкес (ҚР ҚМ 13.04.2020 
ж. №379 Бұйрығы) ТІЖ-ны тауарлардың келесі 
санаттарына жазу қажет [5]:

 - биологиялық отын;
 - спирт (этил) жəне алкоголь өнімі;
 - мұнай өнімдерінің кейбір түрлері (20.07.2011 

ж. №463 заңға сəйкес);
 - темекі өнімдері;
 - əкелу баждарының төмендетілген став-

каларын қолдануға жол берілетін тауарлар (ҚР 
ДСҰ-ға кіру шарттарына сəйкес);

 - ЕАЭО елдерінің аумағынан импорттала-
тын тауарлар;

 - ЕАЭО елдерінің аумағына экспорттала-
тын тауарлар;

 - заң бойынша міндетті таңбалауға жата-
тын тауарлар;

 - əкелу баждарының төмендетілген ставка-
ларын қолдануға жол берілетін (ҚР ДСҰ-ға кіру 
шарттарына сəйкес) жəне олар бойынша ЭШФ 
АЖ "Виртуалды қойма" модулінің көмегімен 
жазып берілетін тауарлар [6].

Жүйеде ТІЖ ресімдеу үшін кəсіпкерлер 
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мен ұйымдарға берілетін мерзім өте шектеулі. 
Салық төлеушіге шот-фактураны рəсімдеуге 
уақыт қажет:

 - тауар ел ішінде қозғалған кезде-жөнелту 
рəсімі басталған күні;

 - ЕАЭО-ға кірмейтін мемлекеттердің ау-
мағынан импорт кезінде-тауарларды еркін 
сатуға шығарғаннан кейін бірден (келесі күннен 
кешіктірмей);

 - ЕАЭО-ға кіретін елдердің аумағынан 
импорттау кезінде – ҚР шекарасын кесіп өту 
күнінен бір күн бұрын;

 - экспорт кезінде-тауар қозғалысы бастал-
ған күннен кешіктірмей.

Пилотқа қатысу ерікті болып табылмайды, 
белгіленген тауарлар немесе олармен операция-
лар бойынша барлық салық төлеушілер ТІЖ 
ресімдеуге тиіс. Алайда, пилотты жүргізу кезеңін-
де салық төлеушілер құжаттарды жазып беру 
немесе жазып бермеу мерзімдерін бұзғаны үшін 
əкімшілік жауапкершілікке тартылмайды [7].

ТІЖ құру ЭШФ АЖ-да – электрондық шот-
фактуралар ресімделетін ақпараттық жүйеде 
жүргізіледі.

ЭШФ АЖ электрондық ТІЖ қалыптастыру 
үшін алдын ала тауардың қалдықтарын виртуал-
ды қоймаға енгізу қажет болады. Ол үшін қажет:

 - «Виртуалды қойма» модулінде «Форма-
лар журналын» таңдап, «Пішіндер жасау» 
батырмасын басу;

 - Ашылған нысанда «Форма түрі» жолын тол-
тыру (ашылмалы тізімнен "Қалдықты" таңдау);

 - «Тіркеу нөмірі», «Қалыптастыру күні», 
«Құжат нөмірі», «Құжат күні» жолдарын толтыру;

 - өнімді таңдаңыз (жоғарғы оң жақ бұ-
рыштағы мəзір түймесін пайдаланып);

 - ашылған нысанда «Тауарды таңдау» 
батырмасын басу;

 - ашылған Жаһандық анықтамалықта 
1-деңгейдегі анықтамалықтан немесе Сыртқы 
экономикалық қызметтің тауар номенклатура-
сының 2-деңгейдегі анықтамалығынан қажет-
ті тауарды таңдау (немесе іздеу функциясын 
пайдалану);

 - «Тауар атауы» жəне «Виртуалды қойма 
номенклатурасының Жаһандық анықтамалығы 
бойынша құрамдас код» деген жолдар автомат-
ты түрде толтырылады;

 - қажет болған жағдайда (акцизделетін та-
уарлар бойынша) «ПИН-код» жəне «Бекініс 

(құрамында спирт бар%)» жолдарын толтыру;
 - қалған жетіспейтін жолдарды толтырып, 

«Дайын» түймесін басыңыз;
 - «Қойма» жолын толтыру, «Сақтау» басу;
 - нысанға RSA сертификатымен қол қойып, 

содан кейін қалдықтар Виртуалды қоймаға 
кіріске алынады [8].

Енгізілген қалдықтарды «Тауарлардың қал-
дықтары» модулінде көруге болады.

ТІЖ енгізілуіне байланысты бұрын жеке 
ресімделген ілеспе жүкқұжаттардың ерекше ны-
сандарын жасау жөніндегі талап күшін жояды:

 - мұнай өнімдері (Мұнай өнімдерін көтер-
ме жəне бөлшек саудада өткізу кезіндегі ілеспе 
жүкқұжат);

 - алкоголь (Алкогольге ілеспе жүкқұжат);
 - темекі өнімдері (ТІЖ нысаны) [9].

Дұрыс ресімделмеген ТІЖ қайтарып алуға 
(күшін жоюға) болады. Мұны тауарды импорт-
таған кезде –алушы ресімдеу күнінен бастап 
5 жұмыс күні ішінде өнім берушінің өзі жасау-
ға құқылы. Содан кейін жаңа құжат жазыла-
ды. Кері қайтарып алуға (жоюға) жалғыз ке-
дергі алушының бұрын шығарылған ТІЖ-ны 
растағандығы болуы мүмкін.

Жүкқұжаттарды ресімдеу тəртібімен ҚР 
Мемлекеттік кірістер комитетінің порталында, 
сондай-ақ ЭШФ АЖ порталында танысуға бола-
ды. Сол жерде ТІЖ құжат айналымы жөніндегі 
нұсқаулықты жүктеп алуға болады [10].

Электрондық шот-фактура келесі топтар 
жазылуы тиіс:

 - мұндай салық төлеушілерге ЭШФ АЖ 
"Виртуалды қойма" модуліне келіп түскен та-
уарларды өткізген жағдайда ҚҚС төлеуші бо-
лып табылмайтын салық төлеушілер;

 - құны республикалық бюджет туралы заң-
да белгіленген жəне осындай мəміле жасалған 
күні қолданыста болатын АЕК 1000-еселен-
ген мөлшерінен асатын азаматтық-құқықтық 
мəміле бойынша резидент заңды тұлғалар 
(мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік орта 
білім беру ұйымдарын қоспағанда), Қазақстан 
Республикасында қызметін филиал, өкілдік 
арқылы жүзеге асыратын резидент еместер, 
жеке кəсіпкерлер, Қазақстан Республикасында 
ҚҚС төлеуші ретінде тіркелмеген жеке практи-
камен айналысатын адамдар;

 - жүктерді халықаралық тасымалдау қыз-
меттері бойынша салық төлеушілер.
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ТІЖ жобалау процесін қарастырайық.
Бүгінгі күні ТІЖ акцизделетін тауарларға: 

алкоголь өнімдеріне, мұнай өнімдеріне, темекі 
өнімдеріне ілеспе жүкқұжаттарды ауыстырды [11].

Тұрақты негізде салық төлеушілердің өті-

ніштері мен ұсыныстарына мониторинг жүр-
гізіледі, олардың барысында жақсартушы нор-
малар қабылданады жəне тиісті əдіснамалық 
жəне техникалық пысықтаулар енгізіледі [12].

-

1-сурет. Тауарларға арналған ілеспе жүкқұжаттардың тіркеу үдерісі*
* Автормен құрастырылған

Бұдан əрі ТІЖ пилоттық жобасына қаты- сушылардың өзара іс-қимылын қарастырамыз.

-

5
-

2-сурет. Тауарларға арналған ілеспе шот-фактуралардың 
Пилоттық жобасына қатысушылардың өзара əрекеттесуі*
* Автормен құрастырылған

Көріп отырғанымыздай, тауарларға ілес-
пе жүкқұжаттарды ресімдеу əдістемесінде 
кемшіліктер бар. ТІЖ нысанын оңайлату, оны 
ресімдеу əдіснамасы, бизнес үдерістерді авто-
маттандыру жəне техникалық мəселелерді жою 
бөлігінде нормативтік базаны пысықтау қажет.

Қорытынды. Зерттеу нəтижелері бойынша 
келесі қорытынды жасауға болады. Есеп жүйе-
лерін техникалық дайындау жəне бейімдеу, биз-
нес субъектілерінің өз контрагенттерімен өзара 
қарым-қатынастарын қайта реттеу, қаржылық 
жəне əкімшілік шығыстарды, атап айтқанда, бух-

галтерді, бағдарламашыны тартуға жəне тиісті 
жабдықты сатып алуға, ТІЖ уақтылы ресім-
демегені үшін əкімшілік жауаптылыққа тарту 
тəуекелін ұлғайту үшін қосымша кезең қажет.

Жобаның толық жұмыс істемеуіне қара-
мастан, ТІЖ артықшылықтарын атап өтейік: 
оның нысаны акцизделетін тауарларға, та-
уар көлік жүкқұжатына жəне қорларды басқа 
жаққа жіберуге арналған жүкқұжатқа жазып 
берілетін қолданыстағы ілеспе жүкқұжаттарды 
біріктіруге мүмкіндік береді. ЕАЭО елдерінен 
тауарлар импорты кезінде ТІЖ қолдану салық 
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төлеушілерге 328.00 СЕН алуды күтпей-ақ, та-
уарды ТІЖ бойынша одан əрі өткізуге мүм-
кіндік береді. ЭШФ АЖ-ны ERP-жүйелермен 
API интерфейсі арқылы интеграциялаудың 
арқасында салық төлеушілер басқа ақпараттық 
жүйелерге кірмей-ақ өз есепке алу жүйесінде 
ТІЖ жаза алады. Себебі, API қызметі əмбебап 
интеграциялық ашық механизм болып табы-
лады. Электрондық ілеспе жүкқұжатты пайда-
лану салық төлеушілердің құжат айналымына 
кететін шығындарын азайтады.

ТІЖ енгізуге шешім қабылдаған негізгі 

міндет пен мақсатты ұмытпау керек – тауар-
лардың импорт сəтінен бастап бөлшек саудаға 
немесе экспортқа дейінгі орын ауыстыруының 
ашықтығын жəне толассыз бақылануын қамта-
масыз етудің негізгі факторы жəне көлеңкелі 
тауар айналымының жолын кесуге бағытталған 
шара болып табылады, өйткені жалған жүк 
алушыларға, банкроттарға жəне таратылған 
компанияларға қатысты құжаттарды ресімдеу, 
сондай-ақ тауарсыз мəмілелерді ресімдеу мүм-
кіндігі жоққа шығарылады.
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У.Б. Юсупов, Г.С. Тусибаева, М.А. Алтынбеков, Д.Д. Мангибаева

ПРОБЛЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ НАКЛАДНЫХ 
НА ТОВАРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР 

Аннотация

В научной статье рассмотрены важность и перспективы перехода на сопроводительные накладные 
на товары для развития экономики Казахстана в условиях глобализации. В результате проведенных ис-
следований для повышения качества обоснована необходимость методического сопровождения процесса 
внедрения СНТ с целью недопущения ошибок. Данная статья также посвящена исследованию изменений 
в законодательстве Республики Казахстан. В работе проанализированы пилотные проекты касательно со-
проводительных накладных на товары, их цель, задачи, периоды. В статье подробно рассмотрен порядок 
выписки СНТ и ЭСФ, плательщики, а также перечень товаров, на которые оформляется СНТ. Выделены 
преимущества и недостатки пилотного проекта по СНТ, при этом, акцент ставится на основную цель соз-
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дания данного электронного документа. В работе показана неизбежность перехода к СНТ, но этот переход 
должен быть грамотным, поэтапным, сопровождающийся материально-технической, нормативно-право-
вой, методической базой на высоком уровне. Ведь несмотря на свою исключительно электронную форму, 
СНТ признается полноценным первичным бухгалтерским документом и входит в состав пакета товаросо-
проводительных документов. В дальнейшем СНТ заменит накладную и Заявление о ввозе товаров и упла-
те косвенных налогов, которая составляется при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС. 

U. Yussupov, G. Tussibayeva, M. Altynbekov, D. Mangibayeva

PROBLEMS OF REGISTRATION OF ACCOMPANYING INVOICES 
FOR GOODS AND ELECTRONIC INVOICES

Annotation

The scientifi c article discusses the importance and prospects of the transition to accompanying invoices for 
goods (AIG) for the development of the economy of Kazakhstan in the context of globalization. As a result of the 
conducted research to improve the quality, the need for methodological support of the process of implementing 
the AIG in order to avoid mistakes is justifi ed. This article is also devoted to the study of changes in the legislation 
of the Republic of Kazakhstan. The paper analyzes pilot projects concerning accompanying invoices for goods, 
their purpose, tasks, periods. The article describes in detail the procedure for issuing the AIG and Electronic 
Accounts (EA), payers, as well as the list of goods for which the AIG is issued. The advantages and disadvantages 
of the pilot project on the AIG are highlighted, while the emphasis is placed on the main purpose of creating this 
electronic document. The paper shows the inevitability of the transition to the AIG, but this transition should be 
competent, step-by-step, accompanied by a material, technical, regulatory, methodological base at a high level. 
After all, despite its exclusively electronic form, the AIG is recognized as a full-fl edged primary accounting 
document and is part of the package of shipping documents. In the future, the AIG will replace the waybill and 
the Application for the import of goods and payment of indirect taxes, which is drawn up when importing goods 
from the territory of the EAEU member states.


